
Jednání výboru České sekce INSEA dne 6. 12. 2018, 

KVV Pedagogické fakulty Plzeň, Klatovská 51 

 
Přítomni: Petra Šobáňová , Aleš Pospíšil, Kateřina Štěpánková, Věra Uhl Skřivanová, Václava 

Zamazalová, zástupce ved. KVV PedF Plzeň 

 

Omluveni: Vladimír Havlík, Karel Řepa, Karin Vrátná (dříve Militká), Jana Jiroutová, Jaroslav Vančát 

 

1) P. Šobáňová přivítala přítomné a poděkovala Věře Uhl Skřivanové za pozvání do Plzně.  

Pořízením zápisu z jednání pověřena V. Zamazalová 

 

2) V. Uhl SKřivanová seznámila přítomné se stavem přípravy konference INSEA 

Odborná mezinárodní konference České sekce INSEA, Plzeň 2019 
„Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu“, 17. – 18. června 2019 na Katedře 
výtvarné výchovy a kultury, Fakulty Pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni  
Cílem konference je přispět k ozřejmění a reflexi pozice české výtvarné výchovy 

v mezinárodním kontextu. Navázat na kořeny české výtvarné výchovy a podpořit vznik 

historiografických oborových studií, ale také identifikovat zahraniční vlivy a zásadní 

mezinárodní kontext oboru formující rozvoj naší výtvarné výchovy od jejích počátků do 

současnosti. Identifikovat zásadní koncepce výtvarné výchovy a jejich východiska i zahraniční 

souvislosti. Reflektovat specifické, ale také interkulturní charakteristiky současné výtvarné 

výchovy a zároveň přispět k tříbení soudobé oborové terminologie užívané na různých 

pracovištích u nás i v zahraničí.  

 

Webové stránky: Historie INSEA ve fotografii – je málo archivních foto, vesměs čerpáno z knížek 

 prosba PŠ: Zašlete přes Úschovnu fotodokumentaci z historie INSEA (co kdo seženete), 

                                           termín do 10. 1. (zaslat jak Petře Šobáňové, tak Věře Uhl Skřivanové)  

 

Termín konference: 17. – 18. června 2019 (pondělí a úterý) 

 

Program:  

    Pondělí 17. 6.: zahájení v 11.00 hodin (do 11.00 registrace) 

  Reprezentativní část ve Veleslavínově ulici  

(Šobáňová, Slavík, Gebauer, děkan, …) 

  Vystoupení zahraničních hostů 

  Odpoledne a večer slavnostní vernisáže dvou výstav  

   Galerie Evropského domu: vernisáž 16.00  

edukační programy  ve vztahu k žákům ZŠ – postery (galerie, fakulty)  

V. Uhl Skřivanová navrhla definovat společně text s výzvou na tvorbu  

       posterů 

   Výstava v prostoru DEPO 2015 – termín zarezervován, promluví Gebauer 

                                                        Zajištění koncepce a instalace výstavy 

          (co mi dali, čím mě obohatili, k čemu mne inspirovali…) 

    (autoři z jednotl. fakult vystaví díla inspirovaná žáky – sebereflexe,  



                                                                   komunikace…) 

   do 10. 1. zjistit, kdo z jakých fakult se zúčastní a vystaví jedno inspirované dílo  

    Úterý 18. 6.: zahraniční hosté – soukromý program, ostatní jednání v sekcích 

  Pracovní jednání v sekcích v Klatovské ul. (zajistí zástupce VUS): 

   A) identifikace pozice české Vv v mezinárodním kontextu 

    (mod. Pospíšil + Podlipský (?)) 

   B) souč. vlivy, diskutovaná témata, inovativní přístupy, nové otázky a úkoly 

    (mod. Fulková + Havlík) 

   C) doktorandi (mod. Slavík, Šobáňová, Mašek) 

 

Účastnický poplatek: člen INSEA 300 Kč, ostatní 400 Kč, studující 150 Kč 

Finanční zajištění: grant 180 tis. (náklady na zahr. hosty, překlady, kniha (i tisk), výtv. a jiný mat.,   

                                                                     doprovodné akce, výstavy) 

 

Plenární zasedání České sekce INSEA (končí volební období výboru) 

 Promyslet organizaci voleb, zajistit dostatek přítomných, aby volby byly legitimní. 

  Kandidátka: formulář na stránkách INSEA, nominace  při prezenci (zvážit počet členů) 

  Návrhy sumarizovat druhý den, zjistit přijetí kandidatury  

  Volit osobně, příp. se zplnomocněním (plná moc na stránkách INSEA?) 

  Na hlasovacích lístcích ze všech nominovaných vybrat 7 jmen 

 

3) A. Pospíšil: publikace z ČB konference INSEA – může vyjít cca 100 ks 

  Texty do publikace procházejí oponenturou, finálními úpravami a korekturou. 

 

4) P. Šobáňová poděkovala za práci na přípravě konference a zdůraznila, že je třeba akci opět 

akreditovat v systému DVPP – je třeba vytvořit spis a odevzdat jej k akreditaci (zajistí PŠ) 

Další informace: 

 Informovala o zvolení nového předsedy světové InSEA. 

 Informovala o účasti na evropské konf. InSEA a o možnosti spolupráce a Polskem a  

                      Slovenskem 

 Vzdělávací akce: 

  Fotografie (Photoshop) – bude pokračovat v lednu 

  Tipy na další vzdělávací akce předat Petře do 15.1. 

 Spolupráce na akreditacích P. Šobáňová a V. Zamazalová 

Pozvání od Národního pedagogického muzea J. A. Komenského na participaci – konference k 

nadcházejícímu výročí JAK (v senátu), INSEA bude spoluorganizátorem 

NIPOS-ARTAMA – INSEA přislíbila pomoc s propagací nadcházející přehlídky (FB, web atd. – 

zajistí PŠ) 

 Vyšla publikace textů KUV – předala zúčastněným 

 V Listech možno zveřejnit anonce k vycházejícím publikacím 

 Elektronická knihovna INSEA – možno zveřejňovat i formou prokliku 

 Na webu možno zveřejňovat informace o konferencích, výstavách a dalších akcích 

 Časopis Výtvarná výchova – další možnost zveřejňování informací o dění v INSEA 

Výběr členských příspěvků za rok 2018: 



zkontrolovat platby za rok 2018 dle seznamu členů (Karin) 

rozeslat členům výzvu k platbě na rok 2019  

(příp. s pomocí V. Zamazalové)  

 

POZOR: příští rok končí akreditace INSEA jako vzdělávací instituce – bude nutno požádat o 

prodloužení (zajistí PŠ) 

Závěr: Poděkování Věře Uhl Skřivanové za práci na zajištění konference, za pozvání do Plzně a za 

občerstvení. 

Zapsala: Václava Zamazalová / podpis: ……………………………………………………. 

 

Upravila: Petra Šobáňová / podpis: ………………………………………………… 

 

Pravdivost zápisu ověřila Věra Uhl Skřivanová / podpis: …………………………………. 

 

 


